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REPUBLICA MOLDOVA

PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEF'AI[ VODA

'4/- a,
2019

DISPOZITIE nr.
din,, 08,, oLp.b-rna

Cu privire la convocarea gedinlei
ordinare a Consiliului raional gtefan Vodl

in temeiul art. 45 alin. (1)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 - XW din 2g decembrie 2006 privind
administrafia publici localI, pregedintele raionului gtefan vodd DrspullE: "" rr

1. Se convoaci gedin(a ordinarl a Consiliului raional $tefan Vodd pentru data de 19 decembne 2019,
incepdnd cu ora 1000, in sala de gedinJe a $colii de arte ,,Maria Biegu'; din or. $tefan Vodd, cu urmitoarea
ordine de zi:

1) cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2019.
Raportor: Ina Caliman, gef al directiei finanle.

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional w. 4/2 din 19.09.2019 "Cu privire la corelarea
bugetului raional pentru anul 2019".

Raportor: Ina Caliman, gef al direcfiei finan{e.
3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezewd al bugetului raional pentru
anul 2019.
, Raportor.'Ina Caliman, gef al direcfiei finanfe.
4) Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul2020.

t,r<lir$aportor.' Ina Caliman, gef al direcfiei finanfe.
5) Cu privire la modificareadeciziei Consiliului raional nr.4/18 din27.09.2018 cu privire la reorganizarea
Centrului pentru copii in situatii de risc Ai Centrului de servicii specializate pentru copii gi tineri cu
dizabilitil[i frzice.

Raportor: Aurica Cebotari, gef al direc{iei generale asistenfi sociali qi protec{ia familiei.
6) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional w. 613 din 26.11.2019 cu privire la componen{a
nominal[ a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional $tefan Vodi.

Raportor: Ion turcan, secretar al Consiliului raional.
7) rQq , plivire la programaxea concediilor de odihni pentru conducdtorii institu{iilor din subordinea
Consiliului,raipnal $tefan Vodi pentru anul 2020.

Raportor.' Ion furcan, secretar al Consiliului raional.
8) Cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Consiliului raional $tefan Vod[.

Raportor: Ion lurcan, secretar al Consiliului raional.

2. Prezenta dispozilie se comunicd:
Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Consilierilor raionali;

,,prin publicare pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vod[.
i t f '11 n,.i. '. I

Preqedinte al raionului

(lorrsilittir'i ,


